
 

 

О Б Щ И Н А  Н И К О Л А  К О З Л Е В О ,  О Б Л А С Т  Ш У М Е Н                                              
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328 20-22/ФАКС : 05328/20-20, e – mail : 

sekretar.na4eva_6410@abv.bg,obankozlevo@mail.bg 

 

  

МКБППМН и Отдел „Образование и култура” към  ОбА Никола Козлево и във връзка  общинска „Стратегия 

за развитие на младежта 2013-2017 г. на територията на община Никола Козлево,организират конкурс за 

рисунка на тема „Младежки поглед към толерантността”,който е посветен на международния ден на 

толерантността. 

 
   1.Цел на конкурса е младите хора: 

        - да изразят чрез изкуство своите виждания и разбиране за етническа толерантност ,равнопоставеност и 

приятелство като пример за ежедневните им взаимоотношения и контакти с представители  на отделни 

етнически общности; 

        - насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически общности и техните култури; 



        -  да се стимулира издирвателната дейност сред учениците за опознаване на бита на етносите в родния 

край като начин на развитие на разбирателство,търпимост и уважение; 

       -да се утвърдят ценности у подрастващите насочени към запазване на българската традиция и култура 

,заедно с тази на отделните етноси. 

  1.1. Жанр: рисунка 

  1.2. Условия за участие: 

 

   2.Рисунка 

        -всяко дете може да представи една творба ;учениците могат да използват всякакъв вид живописна 

техника върху картон с размер А3 и А4. 

       - на гърба на рисунката трябва да се посочи следната информация: 

*трите имена на автора/години.адрес,училище,телефон/; 

*заглавие на рисунката; 

*име на учителя ,телефон за контакт и e-mail; 

*всяка рисунка да е придружена с текст,който да съдържа кратко описание на творбата/прикрепен към 

рисунката/ 

*рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи: 

  - първа група- 5-8 клас 

  - втора група- 9-12 клас 

 

Ще бъдат раздадени 1,2,3, награда и в двете възрастови групи.Наградите са предметни,а  отличените рисунки  

ще бъдат подредени в художествена изложба и публикувани на сайта на община Никола Козлево. 

 

Наградените творби ще бъдат обявени през месец декември 2013г.Рисунките изпращайте или предавайте на 

адрес: 

 

Краен срок : 30 ноември 2013 г. 

 



с.Никола Козлево 

Община Никола Козлево 

пл.”23-ти Септември”№ 5,ет.1,ст.№8 

За конкурса” Младежки поглед към толерантността” 

Телефони за информация: 

О5328/20-02 

Бригита Начева-Ангелова-0885/529820 и Жанета Тенева- 0882/446233 

 

 

Творбите да бъдат събрани и предадени чрез обществените възпитатели по райони ,както следва: 

 

-Цветанка Цекова Димова-за район СОУ Никола Козлево,с.Цани Гинчево и с. Ружица; 

-Зелиха Ридван Реджеб-за район ОУ с.Вълнари; 

-Фатме Васви Осман –за район ОУ с.Пет могили,с.Каравелово,с.Векил- 

ски и с.Красен дол; 

-Хулисия Ахмед Мехмед- за район  ОУ с.Църквица, НУ с.Крива река и  

с.Хърсово. 

 

 

Успех на всички участници ! 

 

 
 


